
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA         2022-23. Téli szám 

    Az esztendő fordulóján  

 „Az esztendő fordulóján 
Összegyűltünk mind ez órán, 
Oltárodnál leborulunk hál’adásra, 
Mindentudó színed előtt 
számadásra.”  

– énekeltük az óesztendő utolsó es-
téjén. Illendő, hogy ez hála és 
köszönet írásban is 
kifejeződjék. Elsősorban 
Isten iránt, aki megál-
dotta számunkra a 
mögöttünk hagyott időt. 
De köszönetet kell 
mondanunk mindazok-
nak, akik szolgálatukkal 
jelen voltak plébániánk 
életében. Köszönet a 
professzor úrnak, Gárdo-
nyi Máté atyának, mert 
segítsége lehetővé teszi, 
hogy vasárnap gyónási 
lehetőség is van. Hernád 
Sándor diakonusunk nagy segítség a 
lelkipásztori feladatokban.  
Megköszönjük Morvay Árpádnak az 
irodai munkáját, és a plébániai 
adminisztráció gondos végzését. 

Köszönet Pálmai Istvánnak, Farkasné 
Köröshegyi Csengének és Ördög 
Leának, hogy a kántori szolgálatot 
ellátják. Mindig lelket felemelő 
számunkra az énekkarok szolgálata 
Csernus János illetve Pálmai Zoli 
vezetésével, köszönet érte. 

Köszönjük Marótiné 
Gabinak, Tatai Margit-
kának és Petrovics 
Kingának  a templom és 
plébánia körüli szolgá-
latát, sekrestyési fela-
datok ellátását. 
Kiemelten fontos terüle-
te életünknek a hitok-
tatás. Morvay Ági és 
Maróti Gabi befejezték 
a hitoktatásban eltöltött 
több évtizedes munká-
jukat, hálás köszönet 
helytállásukért! 

Kossuth Zsóka, Köröshegyi Flóra, 
Laczné Judit és részben diakonus atya 
viszi tovább a hitoktatás szent ügyét. 
Köszönjük Tóthné Babikának, hogy 
erejéhez mérten jelen van a Karitász 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  

Fotó: 16.kerulet.ittlakunk.hu 
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munkájában. 
Nem feledkezhetünk meg a Párta 
utcai Szent Imre templomunkról sem. 
Köszönet Ruszina Vilmos atyának, aki 
a papi jelenlétet biztosítja. Ladányi 
Gergő, Sárkány Ági és Kertész Ildikó 
szolgálata teszi otthonossá ezt a kis 
templomot. Köszönjük mindnyájuk-
nak! 
A Fájdalmas Szűzanya kápolnában 
Tomka Ferenc atya misézik, a kápol-
nának pedig a Holy-házaspár, Vince 
és Ági viselik gondját. Isten áldja meg 

őket! 
Egyetemlegesen megköszönöm min-
denkinek a segítségét és szolgálatát, 
ami plébániánk javára megvalósult. 
Isten segítsen bennünket!                                                                                                                   

Plébániánk statisztikai adatai  2022-
ben: 

Keresztelés: 68 fő,         
Elsőáldozók: 54 fő 
Esküvő: 7 pár                  
Temetés: 81 fő 

Gábor atya 

Ünnepe volt az iskolának, sokan 
összegyűltünk. Fontos és lelkes 
emberek. Mindenki várakozással 
ült a helyén. A csúszó-ellenállás 
fokozatosan tompította a fényt a 
teremben. Kezdődött a műsor. 
Megannyi ragyogó gyermekarc az 
átélés méltóságával. S közben 
mintha időutazáson vettünk volna 
részt. Ezek a gyerekek felmu-
tatták nekünk az őszinte, tiszta 
akarást, lelkesedést, tanulást. 
Ahogy a 25 évvel ezelőtti 
„csapatjátékosok” is tudták, hogy 
érdemes belevágni. Elkezdeni 
iskolát csinálni. Érdemes tanítani,  
tanulni. Növekszik az iskola 
becsülete. Változhat a létszám, a 
kvóta, az igazgató vagy a tanári 
kar. Gondok is mindig lesznek.  

Dobban a tánc, zakatol a ritmus. 
Emberien szép,  a  gyerek beleéli 
magát, tudja, vagy nem tudja: 
nagyot nő a lelke. Hunor és Mag-
yar 53 versszakkal. Felnőt-teknek 
mutatja: komolyan játszik. A 
nevelés a legnagyobb dolog.  A 
jövőnek dolgozik. Vetés, ültetés, 
aratás. Ami késik, nem múlik. Ka-
cag a citera, sír a zengő zongora 
előtt a cselló. Koboz-kísérettel  
szól az ének. Harcművészet 
apróban. Fuvola, dobok és gitár, 
fafúvósok, furulyák, csengő ha-
rangjáték és kórus gyermekhan-
gra. Élmény hallgatni és látni.  
Szóló, kör- és páros tánc. Fe-
lelgetős dobogás. Kéz és láb 
összhangja. Betanítók munkáját 
dicséri. Nagyon színvonalas 

Csak egy szó, nevek nélkül ... 
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Fotók: helyihirek.hu 

műsor volt. A hálás közönség 
vastapssal igazolta. Illett a ne-
gyedszázados évfordulóhoz.  A 
jelenlévők, vagy akik gondolatban 
voltak velünk, vagy akik 
imádkoztak értünk. Mind együtt 
ünnepeltünk. Ismerős arcok, rég-
ről belénk szorult üdvözlések. S 

persze az iskola him-
nuszaként számon 
tartott s egy em-
berként énekelt dal: 
„Legyetek jók, MERT 
tudtok!” S ezt nem le-
het másként, csak ha 
hajtórugója életünk-
nek létfeltételünk:  a 
szeretet, és az, Aki  
ezt tanítja.   Ez hatja 
és továbbra is hassa 

át iskolánk tevékenységét!  Ad-
junk hálát Istennek negyedszázad 
minden történéséért és benne 
mindenkiért! Csak egy szó, nevek 
nélkül...  

HSd (Hernád Sándor diakónus) 

 

 

Szeretett Benedek pápánk! 

 

Imánk, hálánk kísér az 

Örökkévalóságba!  

Fotó: Magyar Kurír 

1927 - 2022 
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Pásztorjáték képekben és videón 

Idén Szenteste ismét két pásztorjátékban gyönyörködhettek a hívek. 
Délután a kiseb-
bek, éjfél előtt a 
kisebbek és na-
gyobbak játszot-
ták el Urunk meg-
születését. 
Köszönet a beta-
nítóknak, szerep-
lőknek, zenészek-
nek, énekesek-
nek! 

Az előadások megtekint-
hetők a honlapunkon is,  
köszönhetően  

Káli Csabának 

és Ákosnak 

 

    
    

Fotók: Káli Csaba és Ákos 
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    Első Kézből - „mini” interjú egyházközségünk  
    egyik családjával  

Egyházközségünk is bővelkedik olyan emberekkel, akiknek tevékenysége 
megörvendezteti a híveket, de vajon mit tudunk róluk? Új rovatunkban, egy 
rövid interjú keretében igyekszünk jobban megismerni Őket is. Elsőként a 
Pálmai családra esett a választásom, hiszen zenei szolgálatuk oly sokszor 
megörvendeztetett minket. Elsőként Zoltánt kérdezem, aki nemcsak a 
gitáros énekkar vezetője, hanem nagyon sok mindenben segíti községünk 
életét.   

- Kedves Zoli! Mivel foglalkozol, mi a munkád? 

- Villamosmérnök vagyok, 2000-ben végeztem a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Rendszergazdasággal, számítástechnikai, irodai keres-
kedelemmel és szervizzel foglalkozom. Emellett zenélek, ami tulajdonképpen 
egy hobbi, de igazából sokkal több annál. Több kórusban is éneklek és 
énekkart is vezetek, de egyre gyakrabban megtalálnak különböző zenei 
produkciókkal is. Nagy örömömre együtt zenélek Vikol Kálmánnal is, először 
a gitáros miséken szolgáltunk együtt, majd csatlakoztam az ő zenei 
felkéréseihez. Később létrehoztuk a Szúnyog zenekart, mellyel a 
gyerekeknek készítettünk műsorokat. Játszottunk születésnapokon, 
utcabálokon, óvodákban farsangkor, március 15-én, vagy gyereknapon, 
mindig az aktuális időszaknak megfelelő dalokkal. Legutóbb a Szent István 
Bazilikában volt közös adventi műsorunk az idén 80 éves Pénzügyőr 
Zenekarral. 

- Másik zenekarod, a Quo Vadis, egy felnőtteknek szóló együttes. Hol 
szerepeltek leginkább?  

- Utcabálokon, farsangi bálokon, esküvőkön, igaz, már egyre kevesebbet. 

- A hívek mégis, leginkább a templomi gitáros énekkar vezetőjeként 
ismernek téged. 

- Bizonyára, hiszen a gitáros énekkar idén lesz 30 éves.  

- Hogyan indult ez akkor és hogyan készültök a kerek évfordulóra? 

-1993 őszén alakult a rákosszentmihályi ifjúsági gitáros énekkar egy 
hajókirándulás alkalmával. Az első évben Petrovics Sándor és Szabó 
Levente barátom vezette a kórust, én az alakulásakor még nem voltam tagja 
a csapatnak. 1 évvel később csatlakoztam hozzájuk. 2007-ben átvettem 
Leventétől az énekkar vezetését. Ő akkor külföldöm folytatta a zenei 
tevékenységét, s miután hazajött, megnősült és Egerbe költözött. Azóta én 
fogom össze az ének- és zenekart. A 30. évforduló alkalmából idén szep-
temberben hálaadó misét és kis örömzenélést tervezünk… 
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- Úgy tudom, Te nem csak itt 
segítesz. Ha bármilyen hangosítás 
kell, akkor valamennyien rögtön 
hozzád fordulunk. 

- A hangosítással kezdetek óta 
szívesen foglalkozom. Ha a 
plébánián, vagy a templomban 
esetleg az iskolában van valamilyen 
egyházközségi rendezvény, aminek a 

hangosításában segíteni kell, akkor 
engem, vagy a jobb kezemet, Buszek 
Andrist találják meg a szervezők. 

- Emellett egyháztanácstag is vagy. 

- Igen, 2001 óta. Elsősorban az 
énekkart képviselem, de ha felmerül 
valamilyen műszaki jellegű feladat 
(irodatechnikai, számítástechnikai, 
hangosítási), abban is tudok segíteni. 

- A humorodat is sokszor 
megtapasztalhattuk a farsangok al-
kalmával! 

- A farsangi mulatságok jó 
lehetőséget adnak arra, hogy az 
ember megcsillogtathassa egyéb 
képességeit is… 

- Ugye az idei bálon is ez így lesz!? 

- Nem tagadom, szeretem a humort, 

a vicces jeleneteket. A próbák és 
minden közösségi esemény nagyon 
jókedvű szokott lenni. Szerintem 
fontos a mai világban, hogy az ember 
a humorát megőrizze. A nehéz-
ségeket sokkal könnyebb így 
átvészelni. A farsangi időszak nagyon 
jó arra, hogy az ember szinte 
önfeledten bohóckodjon és megne-

vettesse társait. 

Pálmai Tamás a bátyja által 
vezetett kórusban énekel. Őt is 
megkérdeztem, hogy a civil életben 
mivel foglalkozik, mi a hobbija: 

- Én földmérőként dolgozom, egy 
állami cégnél, ahol Magyarország 
államhatárának geodéziai munkáit 
intézzük. Ez sok terepmunkával jár, 
de irodai feladataink is vannak. Ebből 
kifolyólag sokat vagyok termé-
szetközelben, sokat járok vidékre. 

- Nem is gondoltam volna rólad, hogy 
ennyire természetjáró vagy! 

- Hála Istennek, igen. Nekem 
lételemem a mozgás a szabadban!  
Szeretek kirándulni, biciklizni vagy 
csak gyalogolni a természetben… 
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Ima:  
Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek. 
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek világítsak. 
Néha még magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet 
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te 
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága, íze és jó 
illata! Engedd, ha a mai napon velem találkoznak az emberek, a Te szeretetedre 
gondoljanak! 

Fotó: wikipedia 

megfigyelni madarakat, a csillagokat. 
Igaz, ezt leginkább már csak a 
nyaralónkban tehetem meg csendes 
nyári estéken… 

A család harmadik fia, Balázs is 
templomunkba jár, a padok közül 
hallgatja a zenei áhitatot. 

A fiúk édesapját, Pálmai Istvánt 
sokszor hallhatjuk a szentmiséken, 
hiszen gyakran ő látja el kántori 
szolgálatot. 

- Kedves István! Hajdani szakmád 
kötődött-e a zenéléshez? 

- Semmiképpen. Főállásban nyom-
dász voltam. Szerettem a munkámat, 
de már tizennégy éves korom óta 
egyházzenei szolgálatot is vállaltam. 
Először csak az énekkarban, majd 
egy-két éven belül, az akkori kántor, 
Bíró Gábor atya vett a szárnyai alá. 
Akkor kezdtem el orgonálni. Nagyon 
megszerettem, és hála Istennek jól is 
ment. A katonaság két éve után 
folytattam az orgonálást. Volt, amikor 
Sashalmon kellett segítenem a 
kántori munkában. Akkor nem volt 
rám szükség ebben a templomban. 
De az elmúlt 6-8 évben újra  örömmel 
végzem itt,  ezt a szolgálatot. Örülök, 
hogy szükség is van rám! Ameddig 
tudom, végzem Isten mind nagyobb 
dicsőségére… 

- Nagy örömöd lehet abban, hogy két 

fiad is énekkari tag, sőt az egyikük 
énekkart is vezet… 

- Én Sashalmon vezettem gitáros 
kórust. Legalább harminc évig. De 
mivel kicsik voltak a gyerekek, nem 
tudtam összeegyeztetni a családdal, 
mert ott nagyobb szükség volt rám.  
Majd amikor Zoli már énekkari tag 
lett, az ő és Kertesi Géza un-
szolására visszajöttem a kórusba 
énekelni. Számomra nagy öröm, 
hogy újra itt lehetek! És hát Zoli 
fiamra nagyon büszke vagyok! 

Reméljük Bence, Zoli kisfia is az 
édesapja és nagypapája példáját 
fogja követni! 

Természetesen tudjuk, hogy 
minden siker titka a támogató, biztos 
háttér: Kati, Pista felesége, és Csilla, 
Zoli házastársa nem szeret a 
reflektorfénybe kerülni. Ők szelíden, 
türelmesen elfogadják, hogy párjuk 
bizony az ünnepek alatt otthon van a 
legkevesebbet…  

Ezúton köszönjük nekik is, hogy 
férjeik által ünnepeinken, a szent-
miséken, rendezvényeken ilyen zenei 
szolgálat valósulhat meg!  
           Hasznosi Babi 

A teljes interjú:  

https://rakosszentmihaly.hu/videok-galeria/
interviews/295-palmai-csalad-1 

 



 

 

A mi életünkben is úgy jönnek a 

kegyelmek, ahogy Jézus meg-

született Betlehemben. Csendben, 

a legjelentéktelenebb hétköz-

napokban. A Szűzanya onnantól 

kezdve minden figyelmével a 

mellette és vele lévő kis Jézussal 

tett mindent. Milyen jó, ha 

bennünk is úgy született meg 

Jézus Karácsonykor, hogy vele 

együtt tudjuk élni a jelen-

téktelennek tűnő feladatainkat is. 

Egyik nap sem lehet teljesen 

olyan, mint az előző, de ha 

mindegyiket hálaadással kezdjük 

és fejezzük be, akkor biztosan 

pozitívabban láthatjuk a holnapot 

is. Isten több módon próbál 

vezetni minket. A következő 

kihívásokra lehet úgy is tekinteni, 

mint egy kegyelmekkel teli út 

köveire, amik az Isten felé 

vezetnek. Minden döntésünk előtt 

imádkozhatunk, végezhetünk 

mindent az Ő dicsőségére, de ami 

a legfontosabb, hogy a lelki 

életünk ápolásával és a 

szentmisén keresztül egyre 

szorosabb kapcsolatot alakít-

hatunk ki Istennel. Szeretnénk-e 

több időt tölteni 

Vele? Le tudunk-e 

ülni a Szűzanyával 

beszélgetni, mintha a 

barátnőnkkel, bará-

tunkkal, kávéznánk? 

Néha az egész 

életünk gyökeresen 

megváltozik, talán 

nem is látjuk tisztán 

a következő lehe-

tőségeinket és lépé-

seinket, de abban 

biztosak lehetünk, 

hogy Isten kezét bármikor meg-

foghatjuk.  

Subertné Haála Judit 
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Kegyelmekkel élt hétköznapok      

 

Fotó: Magyar Kurír 



 

 

Fogd meg a tavalyi évet, 
Galacsinná gyúrjad, 
Háború, járvány kukába, 
Jöjjön jobb és újabb. 
Adjon Isten tonna jót 
Látható alakban, 
Legfőképpen adja meg 
Ami láthatatlan. 
  
Ne szökjön a magas égig 
Gáz és áram ára, 
Ki szabadban éjszakázik, 
Ne fagyjon kockára. 
Ne fulladjon meg a föld, 
Szemét-áradatban. 
Áradjon, mint bő olaj, 
Ami láthatatlan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjon Isten kézműves sört, 
Sült kacsának combját, 
Kevély nagyúr ne babrálja 
Atombomba gombját. 
Halálhörgés, siralom 
Jobb, ha színházban van. 
S főként ne veszítsük el, 
Ami láthatatlan. 
  
Adjon Isten békességet 
Tanárnak, diáknak, 
Legyen értéke a bérnek, 
Pihenjen, ki fáradt. 
Vágyjunk arra, ami van, 
Merüljünk el abban, 
Legyen legfőbb örömünk, 
Ami láthatatlan. 
  
Adjon Isten jobb időket, 
Kegyelmet kalappal, 
Ember embert ne nyuvasszon 
Semmilyen alappal. 
Legyünk Isten karja, lába, 
Ég felettünk paplan, 
Tört kenyérben áldjuk azt, 
Aki láthatatlan. 
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     Kedvenc verseimből —  
 Lackfi János: Hogy nézzünk az év elébe? 

 

A következő szám megjelenése 
tavasszal várható. 

 

Cikkeket, anyagokat a  
petrovics.sandor1@t-online.hu 

vagy a baczot@gmail.com 
címre várjuk, köszönettel. 

Szentmihályi Életünk 

A Rákosszentmihályi Római 

Katolikus Plébánia lapja 

Főszerkesztő: Petrovics Sándor,  
   petrovics.sandor1@t-online.hu 

Szerkesztő: Baczó Tamás 

Plébánia:  
   1161 Budapest, Templom tér 3.  

Fotó: wikipedia 

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
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Pár (kevésbé ismert) tény Madách Imréről 

Az ember tragédiája szerzője 200 
éve született 1823. január 21-én 
(meghalt: 1864. október 5.). 

• Magyarul, latinul, németül és 
franciául is olvasott, korának 
irodalmát és költészetét jól is-
merő, művelt ember volt. Vá-
lasztói előtt tartott beszédében a 
szlovák választóknak saját 
anyanyelvükön köszönte meg a 
bizalmat. 

• 1849 őszén az író bújtatta Gracza 
Antal és Záhony István felvidéki 
felkelőket. 1850 elején Udvardy 
Pétert. 1852-ben a halálra 
ítélt Rákóczy Jánost, Kossuth 
titkárát alkalmazta Parócán, mint 
erdőkerülőt. 

• Szabadságharcosok rejtegetése 
vádjával Madáchot 1852 au-
gusztusában elfogták, és szen-
vedett el majdnem egy évig tartó 
vizsgálati fogságot. 1853. május 7-
e körül bizonyítékok hiányában 
Madáchot elbocsátották ugyan a 

fogságból, de Pesten kellett 
felügyelet alatt maradnia.  

• A börtönben megírta Az ember 
tragédiája első változatát Luci-
fer címmel.  

• 1861-ben tagja lett Nógrád megye 
választmányának, az évben 
elfogadta a balassagyarmati 
választókerület mandátumát, és az 
országgyűlésen a felirati vitában, 
mint a Határozati Párt híve, május 
28-án jeles beszéddel tűnt ki.  

• A Magyar Tudományos Aka-
démia 1863. január 13-án vá-
lasztotta levelező tagjai sorába. 

• 1840-ben jelent meg első 
verseskötete Pesten Lantvirá-
gok címmel. Verseket egész élete 
folyamán írt, de életében nem 
jelent meg több verseskötete. 

Pár ismert idézet tőle: 

„A tett halála az okoskodás.” 

„Mondottam ember: küzdj és bízva 
bízzál.” 

„Tragédiának nézed? nézd legott 

Komédiának, s múlattatni fog.” 

„A cél halál, az élet küzdelem, 

S az ember célja e küzdés maga.” 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/
Madách_Imre_(író) 

alapján Baczó Tamás 

    

Kép: citatum.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Madách_Imre_(író)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Madách_Imre_(író)
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    Jubileumi Gálaműsor a Nériben, 2022. nov. 24. 

2022. november 24-én a Néri Szent 

Fülöp Katolikus Általános Iskola 

közössége gálaműsorral ünnepelte 

meg az intézmény alapításának 25. 

évfordulóját. Külön örömet jelentett 

számunkra, hogy elfogadta meghívá-

sunkat és velünk ünnepelt: Gyetván 

Gábor atya, az Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye Katolikus Iskolai 

Főhatóságának főigazgatója, Oláh 

Gáborné, az EKIF főigazgató-

helyettese és Oláh Gábor, az EKIF 

tanügyi igazgatója. 

Sok szeretettel köszönthettük a nézők 

sorai közt iskolánk korábbi igazgatóit, 

Takács Istvánné, Jutka nénit és 

Tyukász Mihály Tamást, a XVI. 

kerület plébános atyáit: Urbán Gábor 

atyát, Nowaczek Máriusz atyát, 

Gödölle Márton atyát és Vető István 

evangélikus lelkészt, valamint 

Szatmáry Lászlót, a XVI. kerület 

Rákosszetmihály önkormányzat kép-

viselőjét. 

Iskolánk jelenlegi és 

volt diákjai prózai, 

verses és zenés 

műsorszámokkal léptek 

föl az Erzsébetligeti 

Színház színpadán. 

Több műsorszámban 

közreműködött néris 

tanítványaival Bennő 

Katalin, a Rácz Aladár 

Zeneiskola és a Ward 

Mária Zeneművészeti 

Szakgimnázium népze-

netanára.  

A 4.a osztály diákjai egy klasszikus 

színdarabot, Oscar Wilde: A Boldog 

herceg című elbeszélését, a 4.b 

osztály tanulói szüreti jelenetet adtak 

elő. Az 5. b osztály Arany János: 

Rege a csodaszarvasról című művét 

állította színpadra. A gála fináléjában, 

iskolánk énekkara és a gálaműsor 

fellépői, Sillye Gergely igazgató úr 

vezényletével énekelte el a „Néri 

himnuszt”. 

Bízunk abban, hogy a Néri iskola a 
jövőben is hasonlóan tehetséges, 
lelkes és ügyes diákok alma matere 
lesz. 

Sillye Gergely igazgató 
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Szeretnénk közzétenni pár rövid írást, milyen üldözéseket szenvedtek el a 
kommunista üldözés idején (1948-1989) a papok, apácák, szerzetesek, de 
még annál is érdekesebb, hogyan maradtak egyenes derekúak, hűségesek 
Istenhez, és tartották meg a humorukat is. Ezt a “mégis derűt” szeretnénk  
egy-egy kedves, sokszor vicces történet formájában megosztani.  

        Baczó Tamás 

Mégis derű - „...ha maga tanulna, nem lehetne magából pap?” 

Az ötvenes évek elején az állampárt feloszlatta a szerzetesrendeket és 

bezáratta a rendházakat, a szerzetesek pedig többségében fizikai 

dolgozónak mentek – már ha felvették őket, - mások, a szerencsésebbek, a 

vidéki plébániákon kaptak kertészi, sekrestyés, vagy harangozói állást. 

Hevenesi János, jezsuita atya írta: „Harangozó lettem Szekszárdon. 

„Véletlenül” éppen akkor mondta fel elődöm jól jövedelmező állását. Igen, ... 

hogy nekem legyen állásom, hogy jó körülmények között – a plébánia egyik 

szobájában – élhessek, dolgozhassak. ... 5 órakor miséztem, 6-kor már a 

korai misére harangoztam. Aztán a miséken fújtatás, harangozás.... Ide-oda 

lopva elmentem kisegíteni, néha segítettem a gyermekek gyóntatásásban. A 

plébános egyszer rászólt valamelyik gyerekre: Te nem gyóntál! De gyóntam! 

Kinél? A harangozónál, volt a pontos válasz....Az én birodalmam a 3 harang 

lelógó kötele, a kórusfeljáró, a kórus, a fújtatóhelység. Ez utóbbiak takarítása 

rám várt. Egy nap viszem a seprűt, vödröt a téren át. Egy piaci 

kofaasszonyság megállít: „Édes fiam, ha maga tanulna, nem lehetne 

magából pap?!” – Megmondtam, hogy késő már ... Jellemző: e kedves 

megszólítóm akkor hallott először államilag eltiltott papokról-szerzetesekről...” 

Forrás: Üldözött jezsuiták vallomásai,  
1995 Anima Una -könyvek/8, 203. oldal 

A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját, 
ahol a legfontosabb hirdetések, programok 

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  

Nyitott Plébánia 

Korosztályoknak megfelelő kézműves ötletekkel, játékkal és beszélge-

téssel várjuk a gyerekeket a vasárnapi 9.00 órás szentmisék után! 

http:/rakosszentmihaly.hu
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    Szentmihályi Esték - Életutak, kettős könyvbemutató  

Dévai Nagy Kamilla 
Liszt Ferenc-díjas előadóművész 
Magyarország Érdemes Művésze 

Reiner Péter 
vészkorszak túlélő, közszereplő 

Helyszín: Szent Mihály plébánia 
közösségi terme, XVI. Templom tér 3. 
2023. január 28. (szombat) 16 óra 

Közreműködnek:  

Domonkos László író, publicista és  

dr. Petrányi-Szöőr Anna jogász, 
pszichológus 

A bemutatott könyvek dedikálva a helyszínen megvásárolhatók 

Szervező: Kovász Egyesület, Támogató: Nemzeti Együttműködési Alap 

    Könyvajánló – Bruno Ferrero: Ami fontos: a rózsa  

Kis alakú, mindössze nyolcvan oldal, 
benne ~50 történetecskével. Tehát a mai 
kor emberének írták, aki már 
alig olvas hagyományos 
könyvet, a hossza is 
„emészthető”. A szalézi atya 
szerző a kis történeteit 
mesének szánja nekünk: a 
lélek számára. Kedvesek, 
elgondolkodtatók, tanulsá-
gosak, rövidek. Amilyenekre 
szükségünk van amikor a 
hétköznapok rohanásából le 
szeretnénk lassítani. 

És mi az a rózsa a címben? Nos, az egyik 
történet szerint Rilke, a német költő 

egyszer pénz helyett egy szép szál rózsát 
adott egy koldusasszonynak. A nénikének 

felragyogott az arca és egy 
hétig nem koldúlt. A rózsából 
élt...  

Értjük? Ha igen, adjunk mi is 
„rózsát”, azaz figyelmet, 
szeretetet mindenkinek, aki-
nek szüksége van rá. Így 
adhatunk nagy és igazi 
ajándékot, és pénzbe sem 
igazán kerül. 

Baczó Tamás; Don Bosco Kiadó, 1500 Ft 
(https://donboscokiado.hu/termek/ami-

fontos-a-rozsa/) 

https://donboscokiado.hu/termek/ami-fontos-a-rozsa/
https://donboscokiado.hu/termek/ami-fontos-a-rozsa/
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A 929. sz. cserkszcsapat hírei, a 95. emlékév zárása  

   December 17-én, a csapatkará-
csonyi ünnepségünkkel zártuk 
cserkészcsapatunk 95. emlékévét. 
Ez az alkalom és a látogatói 
nappal kiegészített nyári 
táboraink, valamint az októberi, 
ünnepélyes színházi évnyitó 
ünnepségünk voltak azok a 
találkozási pontok, amikor együtt 
ünnepelhettük cserkész közössé-
günk közel évszázados történetét. 
Az előző újságcikk megjelenése 

óta a Szentmihályi-búcsú, a 
kósza brno-i (csehországi) 
portya, a novemberi csapattúra 
és a decemberi csapatkori 
programokon szintén sokan együtt 
voltunk. Ezúton is köszönjük, hogy 
több százan velünk voltatok vagy 
távolról kapcsolódtatok be a 2022-
es év programjain! 
 

A 2023-as évet már a százéves 

szentmihályi cserkészetre készülő 
stratégiánk megalkotásával kezd-
jük, melynek megírásához várunk 
szeretettel mindenkit ezen a felü-
leten: 929szentmihaly.hu/strategia 
Többek között szeretnénk 2027-re 
megírni néhai csapatparancs-
nokunk, Szlavkovszky László cst.: 
A rákosszentmihályi cserkész-
csapat 75 éves története című 
könyvének folytatását. Illetve 
dolgozunk tovább szintén az ő (és 

néhai öregcserkésztársai) által 
megálmodott cserkészotthon (An-
gyalkert Ifjúsági Központ) 
létrehozásán. Kérjük mindazokat, 
akik szívesen részt vennének 
ebben a generációkon átívelő 
stratégia megvalósításában az 
alábbi elérhetőségen jelezzék 
számunkra! 
 

Az új esztendőben nem marad-

    

https://929szentmihaly.hu/strategia
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hatnak el hagyományos program-
jaink sem: március 18-19-én téli 
portyára indulnak kiscserkészeink, 
február 11-12-én tartjuk a 
cserkész-kósza korosztályok por-
tyázásait. 
 

További információkat, beszámo-
lókat és képeket a hamarosan 
megújuló honlapunkon és Face-

book oldalunkon lehet találni: 
https://929szentmihaly.hu 
https://facebook.com/929szentmihaly 
 
Jó Munkát! 

Járó Zoltán, segédtiszt 
csapatparancsnok, egyesületi 

elnök 
jaro.zoltan@cserkesz.hu 

+36307227281 

A számomra oly kedves 
író 115 évvel ezelőtt látta 
meg a napvilágot az 
erdélyi Válaszúton. Im-
máron 16. alkalommal 
tartottunk ünnepséget a 
Néri Szent Fülöp 
Katolikus Iskolában, ahol 
a Wass Albert dombormű 
található. A rendezvényt 
a Hittel a Nemzetért Alapítvány, a 
Rákosszentmihályért Kulturális 
Egyesület és a Kovász Egyesület 
közösen szervezte. Idén két Wass 
Albert Díjat osztottunk ki. Az 
egyiket a felvidékről érkező 
ipolybalogi Szent Korona Kórus 
kapta. 

A másik kitüntetett Gábor József 
grafikusművész lett, aki fele-
ségével, Trombitás Enikővel 
együtt irányítja a Sarkad Udvar 
értékteremtő munkáját. 

A műsorban felléptek Panni néni  
4. osztályos tanítványai, akik 

Oscar Wilde:  A boldog herceg 
című művét igen szép 
rendezésben és nagy átéléssel 
mutatták be.  A Kovász Egyesület 
Irodalmi Csoportja határon túli 
költők verseit tolmácsolta. Varga 
Levente, egykori néris diák férfias 
erővel mutatta be táncát. A 
laudációkat Mireisz Tibor olvasta 
fel. A Wass Albert díjakat 
Solymoskövi Péter és Hargitai 
György adta át. Az ünnepség 
végén 11 koszorú díszítette az 
emlékhelyet.  

Petrovics Sándor 

    Wass Albert születésnapjára 

https://929szentmihaly.hu
https://facebook.com/929szentmihaly
mailto:jaro.zoltan@cserkesz.hu
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"Miért menjek én a farsangi bálba?" 

Bizonyára sokan felteszik ezt a 
kérdést magukban,  hallván, hogy: 
" Újra itt van... meg: "Farsang a 
Nériben", sőt:  jótékonysági estre 
hívunk Benneteket! 

Csak akkor maradj otthon, ha si-
vatagi szentként imáddal segítesz, 
hogy a szétszakítottság évei után 
végre újra virágzó ismerettségek 
szülessenek a Nériben! 

Pedig bőven várna meglepetés!  

Aki eljön, azt  már a kapuban nem 
várt  köszöntés várja... 

Az est fénypontja pedig egy olyan 
művész, akiben a Paganininek és 
Liszt Ferencnek adott isteni aján-

dék egyszerre lesz megcsodál-
ható...  

És ha még ez is kevés lenne, 
éjfélre vármegye tulajdonos le-
hetsz, ha megveszel egy darabkát 
az áldott, megszelt kenyér alakú 
Nagy-Magyarországból! 

Az összegyűlt adományok, sze-
retetünk jeleként a Kárpatalján 
működő,  aknaszlatinai Szent An-
na Katolikus Óvoda gyermekeit 
örvendeztetik meg.  

Ugye, már érzed: érdemes el-
jönnöd közénk? Várunk! 

A rendezők nevében: Petrovics 
Sándor 

Szeretettel várjuk a néris szülőket, dolgozókat, az egyházközség  

tagjait és minden kedves érdeklődöt! 

Védnök: R. Törley Mária 

A Kovász Egysület és a Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatásával 

Helyszín: Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola, 1161 Bp., Béla u. 23. 


